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Spoštovani članice in člani, 

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v mesecu septembru. 

 

SKEI, Regijska organizacija za 

Pomurje je bila organizator 4. 

Državnega prvenstva SKEI 

Slovenije v lovu rib s plovcem, 

ob tem je bil to tudi  prvi 

Memorial Franca Trbuca enega 

od ustanoviteljev ribiškega  

tekmovanja SKEI. Z minuto 

molka smo se poklonili prej 

omenjenemu Francu Trbucu ter 

bivšemu predsedniku SKEI 

Regijske organizacije za Pomurje 

Stanislavu Prajndlu, kateri je bil 

eden od pobudnikov, da takšno 

tekmovanje organiziramo v naši 

regiji. 

 

Tekmovanje je potekalo v soboto dne 03.09.2011 v ribnikih Gradišče temeljna enota Tišina. 

Prijavljenih in sodelujočih je 

bilo 10 ekip sestavljene iz 

regijskih oz. območnih 

organizacij vsaka po 4 

tekmovalci. Vseh 40 ribičev je 

skupaj ujelo približno za 29 kg 

rib, katere smo na koncu 

spustili nazaj v vodo. Ob tem, 

da smo imeli naročeno lepo 

vreme so za dobro vzdušje 

zaslužni tekmovalci in njihovi 

spremljevalci ter člani ribiške 

družine kateri so pripravili 

nekatere prekmurske dobrote.  

Organizacija je potekala v 

domeni SKEI, ReO za 

Pomurje, ki je tekmovanje organiziral po besedah sodelujočih zelo dobro.  
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Skupaj s predsednikom sva sodelovala na 1. konstitutivni seji IO SKEI Slovenije, kjer so bili 

podane informacija o eni kadrovski menjavi v IO SKEI Slovenije in sicer je zaradi smrti 

predsednika ReO SKEI za Pomurje, prišlo do zamenjave za novega predsednika te ReO pa je 

bil izvoljen Stanislav Čizmazija iz podjetja VARSTROJ Lendava. Stanislav Čizmazija še ni 

mogel polnopravno glasovati na sejah IO SKEI Slovenije, ker še ni  bila izpeljana kompletna 

kadrovska procedura. Na seji IO so bile imenovane nove komisije SKEI Slovenije, ki jih je 

zdaj po novem šest.  

 

Sklicana je bila seja ReO z namenom predstavitve nekaterih sklepov sprejetih na IO SKEI ter 

predlagati kandidate za člane komisij pri SKEI Slovenije. 

Za člane komisij so bili predlagani naslednji člani: 

 Štefanija Maučec, Komisija za ženska vprašanja 

 Ciril Cigut, Komisija za kadrovska vprašanja, sindikalna priznanja, izobraževanje in pritožbe  

 Štefan Fartelj, Komisija za šport in rekreacijo  

 Branko Krajnc, Komisija za varnost in zdravje pri delu 

 Robert Marič, Komisija za mlade  

 

Danes lahko že tudi poročamo da našo regijo v komisijah zastopata Štefanija Maučec, 

Komisija za ženska vprašanja in Robert Marič v  Komisiji za mlade. Na tej seji je bil 

predstavljeno tudi končno poročilo o pogajanjih za povišanje plač v višini 3% v vseh branžah 

ki spadajo pod okrilje SKEI.  

 

Naša regija je bila tudi gostitelj 

skupnega seminarja za sindikalne 

zaupnike. S kolegi  Regije 

Ljubljana in okolica smo 

organizirali seminar za vse 

sindikalne zaupnike, kateri se je 

odvijal 30.09.2011 ob 09.00 uri v 

hotelu Zvezda v Murski Soboti. 

Na seminarju je bilo iz obeh regij 

prisotno 50 udeležencev. Seminar 

je potekal celi dan oz. za člane 

regije Ljubljana in okolica še 

naslednji dan. Predavatelji po 

vrstnem redu so bili Pavel 

Vrhovec, Marjan Urbanč ter naša 

predsednica Lidija Jerkič ter dan 

pozneje Goran Lukič. Ob tem gre zahvala vsem predavateljem za odlično pripravljene teme. 

Kolegom iz Ljubljane pa zahvala, da so tudi pogledali na ta konec države v upanju, da jim je 

bilo lepo v naši pokrajini. 

 

Ob zaključku tega poročila še posebna zahvala vsem podpornikom ter sponzorjem ribiškega 

tekmovanja, kateri so pripomogli, da  so vsi tekmovalci  prejeli praktične nagrade ter 

spominske medalje v upanju, da so vsi iz dežele ob reki Muri odšli domov s čim lepšimi 

spomini. 

 

 

                                                                                               Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

    

                                                                                                          Robert Seršen l.r.  


